
LGBTQI+
SIGNIFICADO E DEFINIÇÕES

IDENTIDADE
DE GÊNERO

Forma que a pessoa se 
entende como um 
indivíduo social, como se 
reconhece e deseja que 
seja reconhecido e que 
pode ou não estar de 
acordo com o gênero 
atribuído a ela após o 
nascimento.

+

Conjunto de 
comportamentos e 
atitudes socialmente 
construídos a partir da 
diferença entre os 
corpos que ultrapassa 
os conceitos de 
homem/mulher e 
masculino/feminino.

L   G  B   T    Q    Iésbicas ays issexuais ransgêneros e Travestis ueers ntersexo

Mais

No início da década de 1990, �GLS� era a 
sigla que de�nia os espaços, serviços e 
eventos destinados à �comunidade gay�. A 
sigla, que signi�ca Gays, Lésbicas e 
Simpatizantes, se difundiu rapidamente 
por conta de grandes movimentações 
culturais e de mercado. Por ser 
excludente, ignorando diversas outras 
orientações e identidades, além de re�etir 
um fator histórico sobre o protagonismo 
masculino, a sigla foi reformulada para 
representar outros grupos da 
comunidade, surgindo a sigla LGBT 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transsexuais). Mais tarde, mais letras 

ORIENTAÇÃO
AFETIVO/SEXUAL

Tem a ver com o desejo 
de se relacionar afetiva 
e/ou sexualmente com 
outros gêneros. 

Pessoa que se atrai por 
pessoas com gênero 
diferente do dela

Pessoa que se atrai por 
pessoas do mesmo 
gênero que ela

Pessoa que se atrai por 
pessoas sem ter o gênero 
como parâmetro

Gênero

Pessoas que assumem uma 
identidade oposta ao 
gênero que nasceu, que 
sentem-se pertencentes ao 
gênero oposto do 
nascimento. Uma 
identidade ligada ao 
psicológico e não do �sico, 
pois nestes casos pode 
haver ou não uma mudança 
�siológica para adequação.

Transgênero

Refere-se a alguém que nasceu com 
pênis ou condição intersexo e que 
reivindica o reconhecimento social e 
legal como mulher. Não possui relação 
com a realização ou não da cirurgia de 
redisignação sexual ou terapia 
hormonal.

Mulher trans

Pessoa que se 
identi�ca com o gênero 
atribuído a ela após o 
nascimento.

Cisgênero

Refere-se a alguém que nasceu com 
vagina ou condição intersexo que 
reivindica o reconhecimento social e 
legal como homem.

Homem trans

Nomenclatura autodeclarada de uma 
pessoa transfeminina e usada como 
identidade política a partir de 
reinvidicação de movimentos sociais. 
Não possui relação com a realização ou 
não da cirurgia de redisignação sexual 
ou uso da terapia hormonal.

Travesti

Pessoa que transita 
entre os gêneros, 
podendo se expressar 
em conformidade ou 
não com a sua 
identidade. 

Gênero �uido

O não binário sente 
que seu gênero está 
além ou entre homem 
e mulher e pode de�ni-
lo com outro nome e de 
maneira totalmente 
diferente.

Não binário

Aquele que tem 
identidade de gênero 
neutra.

A gênero

Heterossexual

Homossexual

PansexualPessoa que se atrai 
por ambos gêneros

Bissexual

Homem que se atrai 
por outros homens (cis 
ou trans)

Gay

Mulher que se 
atrai por outras 
mulheres (cis ou 
trans)

Lésbica

Aquele que não sente 
atração sexual por outro 
alguém, seja de maneira 
parcial, total ou 
condicional. Envolve um 
grande espectro de tipos 
de relações sexuais (caso 
existam) e não impede a 
existência de uma relação 
romântica

Assexual

EXPRESSÃO
DE GÊNERO

É como o indivíduo 
manifesta sua identidade, a 
forma como se veste, sua 
aparência e 
comportamento, 
independentemente do 
sexo biológico. 

Constituída por fatores
socialmente de�nidos, 
como força �sica, rudeza 
e autoritarismo, e 
biologicamente criados

Expressão de gênero
masculina ou
maculinidade

Pessoa cuja expressão de 
gênero transita entre os 
dois polos, homem e 
mulher. Em geral, o 
andrógeno usa roupas, 
corte de cabelo e 
acessórios, por exemplo, 
considerados unissex.

Androgina
Indivíduo que se 
caracteriza de acordo 
com um gênero para 
realizar performances 
artísticas.

Drag queen/king

Constituída por fatores
socialmente de�nidos, 
como fragilidade, 
ternura e parcimônia, e 
biologicamente criados,
como cabelos longos, 
silhueta esguia, curvas, e 
voz aguda

Expressão de gênero
feminina ou 
feminilidade
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Juntos somos 
mais transformação

foram sendo adicionadas, como o 'Q' de 
Queers, e a letra 'I' de Interssexual, para 
poder abranger todo um grupo de pessoas 
que são consideradas diferentes devido a 
sua orientação sexual e/ou identidade de 
gênero.

Quer entender mais sobre esse universo? 
Elaboramos um infográ�co com 
signi�cados e de�nições do movimento. 
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